
 

MODERN 2 
 

 ב_____ בשבת, ב_____ יום לחודש _____, שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ו____, כאן
 ב________, כשותפים, כשווים, כאוהבים וכרעים, אנו, החתן __________ והכלה ____________, כורכים

 עצמנו יחד במחויבות הדדית של כבוד וחיבה. בעת שאנו מתחילים את חיינו המשותפים יחד אנו מתחייבים לתרגל
 אהבה כאימון לחיים ולא רק כרגש. אנו נקיים פתיחות ומחויבות לקשר, וגישה חיובית כערך לחיים. אנו מבטיחים

 האחת לשני והאחד לשנייה הקשבה ושיתוף, התנסות בחדש. אנו נקיים ונתרגל נעימות, תשומת לב וטוב לב
 בקשר בינינו. נזכור לצחוק ואף לשחק, לראות ולהודות על הברכות שבהן בורכנו, נזכור לייחד זמן זה לזו וזו לזה.

 נפתיע האחד את השנייה וכל אחד את עצמו, נהיה יצירתיים, נדיבים, בנתינה. כאשר נעמוד מול מכשולים, אנו
 מבטיחים לעשות זאת מתוך כבוד, הומור וענווה. אנו נתנחם האחד בשנייה והאחת בשני ונעניק נחמה, כאשר

 האחד יהווה מקור כוח לשני. וכאשר נדלה מתוך באר האהבה והחיבה הנצחיות נזכור תמיד למלא אותה בחזרה.
 אנו נתמוך ונדאג זה לזו וזו לזה. אנו מבטיחים להזין את ערכי הסובלנות, החברות והרעות שאיחדו בינינו. אנו

 נחלוק יחד בית ונקים משפחה ביחד. והחשוב ביותר – אנו נהיה יחד בגוף, ברוח ובתודעה, יחד מהמקומות
 העמוקים ביותר בנשמותינו, מיום זה ואילך.

 
On ________, the _____ of _____, two thousand ______, here in ___________, 
_____________,  as partners and as equals, as lovers and as friends, we, 
_______________________ and ________________________, enter into a lifelong bond of 
mutual respect and affection. As we begin our life together, we commit to love as our shared 
practice. We will stay open and engaged. We will stay positive. We promise to listen. Share. Try 
new things. We will treat each other with kindness and affection. We will remember to laugh, 
even to play. We will count our blessings. We will take time for one another. Surprise one 
another – and ourselves. We will do the hard work when it's needed. Be creative. Be mindful. Be 
kind. Give. When we face challenges, we promise to do so with respect, humor and humility. We 
will take comfort and provide solace, and each be a source of strength to the other. As we draw 
upon the deep well of mutual love and affection we share, we will refill it, again and again. We 
will care for one another. We promise to nurture the feelings of abiding friendship and deep 
companionship that brought us together. We will share a home and be a family. Most of all, we 
will be together – in body, in mind, and in spirit – and in the deepest places of our hearts, from 
this day forward. 
 


